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Stress förr…



…och nu







HPA-axeln



Läs varningssignalerna



Stressymtom

• Sömnproblem

• Irritabel, vacklande humör

• Allt tröttare

• Problem med minne/koncentration

• Svårt att fatta beslut

• Känslig för ljud och andra intryck

• Kroppsliga besvär: mage, värk i nacke, 

axlar, huvud, hjärtklappning m m



Stressbeteenden

• ”Stänga av” och ”köra på”

• Jobba hårdare, fortare, spändare

• Stressigt kroppsspråk

• Multitasking

• Hoppar lunch, pauser

• Älta, grubbla, klaga

• Dra sig undan alt starta konflikt

• Pedanteri

• Distraktion: äta, dricka, surfa…osv
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Välj dina strider

Ge mig sinnesro, att 

acceptera, det jag inte kan 

förändra,

mod, att förändra det  jag kan 

och förstånd att inse 

skillnaden.



Tänk inte på en gul jeep



Balans mellan krav och resurser

• Vilka arbetsuppgifter ska utföras?

• När? Var? Hur? Av vem?

• Tydliga mål och tidsramar

• Vad ska prioriteras?

• Vem kan ge mig stöd i detta?

• Balans ansvar/befogenheter

• Våga be om hjälp att prioritera!



Hushåll med din energi

• Gör en sak i taget

• Växla mellan aktivitet och vila

• Växla mellan uppgifter

• Skaffa ställtid

• Släpp jobbet utanför arbetstid



Multitasking

• Hur effektivt är det?

• Hur brukar du göra?



Fokus på det viktiga

Huvudaktivitet

-Det jag behöver fokusera på.

Dold aktivitet

- Saker jag gör omedvetet.

Oförutsedd aktivitet

- Plötsliga avbrott/störningar.



Återhämtning

• Process

-Det du gör för att varva ner, minska trötthet 

och återställa energi

• Tillstånd

-Hur pigg, utvilad, avslappnad du känner dig 

som ett resultat av återhämtningsbeteenden



Återhämtning

• Intern

-Pauser, mikropauser, måltider osv under 

arbetstid

• Extern

-Aktiviteter utanför jobbet: Träning, hobbies, 

kultur, vänner, familj, slappa i soffan, sömn 

m m



Återhämtning

• Återhämtning beror på typen av trötthet

- Fysisk

- Mental

- Känslomässig

- Sömnighet

• Gör din egen personliga lista på vad som 

är återhämtande för dig! 



Välj dina handlingar med 

omsorg

• Relationer

• Självomsorg

• Arbete

• Fritid



Att möta sig själv som 100-åring



Ny bok 2018



www.brillbee.se

Onlinekurs: Hantera din stress

Elva filmsnuttar på 15-20 min

-Vad är stress?

-Beteendeanalys

-Problemlösning

-Vad är känslor (Acceptans)?

-Vad är tankar (Defusion)?

-Medveten närvaro

-Vad är viktigt  i ditt liv?

-Målsättning

-En sak i taget

-Återhämtning och vila

-Återfallsprevention

Arbetsmaterial

http://www.brillbee.se/


Tack för mig!

grossi@stressmottagningen.com


